
  2023-2022للعام الدراسي  لقسم الرياضيات للدراسات العليا  سيمواد االمتحان التناف
 

 

 ( ) رياضيات  دكتوراه ت
   (طرائق تدريس الرياضيات )ماجستير  (  ) رياضيات ماجستير  

 التحـــــــــــــليل العـــــــــــــــــــــــقدي   التحـــــــــــــليل العـــــــــــــــــــــــقدي   1

 

 المناهج الدراسية وطرائق تدريس الرياضيات  

 متضمنة التربية العملية

 تكنولوجيا التعليم  الجبر المجرد ) الزمر + الحلقات ( الجبر المجرد )الحلقات + الموديوالت ( 2

 القياس والتقويم  التحــــــــــــــــــليل العــــــــــــــــــــددي  التحــــــــــــــــــليل العــــــــــــــــــــددي  3

 منهج البحث العلمي االحتماليـــــــــــــــــــة واإلحــــــــــصاء  االحتماليـــــــــــــــــــة واإلحــــــــــصاء  4

 علم النفس التربوي  التـحــــــــــــليل الرياضـــــــــــــــــــــــي   التـحــــــــــــليل الرياضـــــــــــــــــــــــي   5

  تبـــولوجــــــــــيا عامــــــــــــــــــــــــــــة   تبـــولوجــــــــــيا عامــــــــــــــــــــــــــــة   6

  الجــــــــــــــبر الخطــــــــــــــــــــــــــــــي   الجــــــــــــــبر الخطــــــــــــــــــــــــــــــي   7

  معادالت تفاضليــــة اعتياديــة وجزئيــــة معادالت تفاضليــــة اعتياديــة وجزئيــــة 8



 

 

 

 2023-2022مواد االمتحان التنافسي للدراسات العليا لقسم الفيزياء للعام الدراسي 

مواد االمتحان التنافسي  

 دكتوراه فيزياء عام 

 مواد االمتحان التنافسي  

 ماجستير فيزياء عام

 

  صلبة  صلبة 

  كمية  اشباه موصالت 

  ميكانيك  نووية 

  نووية  الليزر

  الكترونيات  تحوالت طورية 

  كهرومغناطيسية  خواص مواد 

  ليزر  بالزما 

   معالجة صورية 

 

 

 

 

 

         

 



 مفردات االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الدكتوراه والماجستير) للكيمياء الصرفة( 

.كيمياء فيزياوية 1  

.كيمياء عضوية 2  

.كيمياء تحليلية 3  

.كيمياء العضوية 4  

.كيمياء صناعية 5  

.كيمياء صناعية 6  

 

 

 

الكيمياء( مفردات االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الدكتوراه )طرائق تدريس   

 

 طرائق واتجاهات معاصرة في تدريس الكيمياء   .1

 تكنولوجيا التعليم    .2

 مناهج البحث العلمي  .3

 مناهج دراسية )نظرياتها، بنائها، وتقويمها(.   .4

 اختبارات ومقاييس تربوية    .5

 علم النفس التربوي    .6
 



 جامعة بغداد  

 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم

 قسم علوم الحياة  

 

 

 

 2023-2022مواد االمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 

  

 دكتوراه علوم الحياة ماجستير علوم الحياة  ماجستير ط ت علوم الحياة
 مناهج وطرائق التدريس علوم الحياة 

   
 علم الحيوان المتقدم  الحيوان علم 

 تكنولوجيا التعلم والتعليم 
 

 علم النبات المتقدم  علم النبات 

 علم النفس التربوي 
 

 علم االحياء المجهرية  المتقدم علم االحياء المجهرية  

 قياس وتقويم  
 

 علم البيئة والتلوث المتقدم  علم البيئة والتلوث 

 منهج بحث علمي 
 

 علم الوراثة  المتقدم  علم الوراثة  

 *علما ان تفاصيل المواد معلنه في لوحة الدراسات العليا في قسم علوم الحياة  
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